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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2008 DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO
PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e oito, às nove horas, na sala de reunião do
Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 1ª Reunião de 2008 do
Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos do CBH-PP, onde estavam
presentes, além do Secretário Executivo do CBH-PP, Osvaldo Massacazu Sugui e do Secretário
Executivo Adjunto, Sandro Roberto Selmo, os REPRESENTANTES ELEITOS ENTRE AS
CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH-PP: CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes); APOENA (Gustavo
Marinho Ribeiro); CDPEMA (Carlos Alberto Arraes do Carmo); FUNDAÇÃO ITESP (Délcio Silva);
OAB – 29ª SUBSECÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Galileu Marinho das Chagas); IBCamb
(Roberto Tadeu Miras Ferron); DAEE (Emerson Sampieri Buneiko); ASSOCIAÇÃO DE
ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo
Gomes de Oliveira Neias); PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ (João Olavo Almeida Prado de
Oliveira). O Secretário Executivo Adjunto Sandro Roberto Selmo inicia a reunião relatando um
pequeno histórico de todo o processo de implantação da cobrança no Estado de São Paulo e
dentro do CBH-PP. Em seguida o Geólogo Antonio Melhem Saad, representante da CPTI,
tomadora dos recursos FEHIDRO para o projeto de cadastramento de usuários de recursos
hídricos na UGRHI-22, expõe a atual situação do levantamento dos dados, ele afirma que após a
consistência dos dados os maiores consumidores serão procurados para haver a confirmação
dos dados levantados. Após esta checagem será feita a simulação com o intuito de estimar
quanto será arrecadado com a cobrança no Pontal. O Secretário Executivo Osvaldo Sugui
sugere que a CETESB e a SABESP sejam incluídas no Grupo de Trabalho, elevando a
composição para 11 membros. O representante da OAB de Presidente Prudente, Galileu
Marinho das Chagas, sugere ainda que a FIESP também seja incluída no Grupo, recomendando
que estes novos membros sejam convocados por meio de uma Deliberação do Comitê. O
Secretário, Osvaldo, ainda lembra que o Grupo deve eleger um coordenador. O representante da
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente, Marcelo Neias,
sugere o representante do DAEE, Emerson Burneiko como coordenador, o Grupo concorda com
a indicação por unanimidade. O coordenador eleito, Emerson, diz que é de suma importância a
participação da CETESB e da SABESP, em seguida, o representante da SABESP, presente na
reunião, diz que o órgão tem grande interesse em participar das reuniões. O Secretário, Osvaldo,
apresenta a todos os principais problemas da UGRHI-22, legislação referente à utilização além
das principais informações relacionadas a cobrança dos recursos hídricos. Dentre as diversas
informações, o Secretário cita que os recursos arrecadados devem ser investidos ser investidos
conforme o Plano de Bacia, afirmando que o órgão responsável pela cobrança no Pontal do
Paranapanema será o DAEE. O Secretário ainda apresenta detalhes do Decreto 50.667 de
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30/03/06, que regulamenta a cobrança no Estado de São Paulo, apresenta também a planilha de
simulação da cobrança referente ao CBH-PCJ, como exemplo de cálculo do valor a ser cobrado
pela utilização dos recursos hídricos. Após finalizar a apresentação, o Secretário sugere que o
Presidente e o Vice-Presidente do CBH-PP também sejam convocados para as reuniões do
Grupo, o coordenador Emerson concorda, mas diz que seria interessante fazer isso futuramente,
quando o Grupo tiver resultados consolidados. O representante Marcelo lembra a todos os
objetivos do Grupo de Trabalho e sugere a definição de metas e resultados a serem alcançados,
como manter o Presidente e o Vice-Presidente informados por meio das Atas, convocação dos
membros via email e definir um calendário de reuniões. O Coordenador do Grupo sugere o
agendamento imediato de uma “reunião de equalização” para o dia 25/07 as 14h00 para que
todos possam discutir e tirar possíveis dúvidas da leitura realizada do material distribuído. Não
havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e
assino no final. Presidente Prudente, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e oito.
Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos, “Comitê da Bacia Hidrográfica do
Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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